
PROTOKÓŁ 

Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZYWORY 

odbytego w dniu 04.03.2016 

1. Zebranie wiejskie odbyło się w Domu Kultury w Przyworach, rozpoczęło się o godzinie 19.00 

i trwało do godz. 21.00. 

2. W zebraniu uczestniczyli:  

mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności 78 osób  

oraz: Wójt Krzysztof Mutz, sekretarz Czesław Bargiel, Maria Bochańska, przewodniczący Rady 

Gminy Rudolf Urban, radni z Przywór Ewa Szymik, Dawid Dyga. 

3. Sołtys Lidia Urban otworzyła zebranie, przywitała wszystkich gości i zaproponowała  na 

przewodniczącego zebrania Patrycję Bartylla. Zebranie jednogłośnie wybrało przewodniczącego. 

Przewodnicząca Patrycja Bartylla zaprezentowała porządek obrad: 

 

1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 

2. przyjęcie porządku obrad 

3. sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 rok 

4. przyjęcie sprawozdania Sołtysa przez zebranie 

5. wystąpienie Wójta 

6. pytania i wolne wnioski 

7. przedstawienie funduszy sołeckich. 

8. zamknięcie zebrania 

 

Ad.1 Przewodnicząca zaproponowała na protokolanta Aleksandrę Poloczek. Zebranie jednogłośnie 

przyjęło propozycję. 

 

Ad. 2 Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez 

zebranie wiejskie. 

 

Ad. 3 Sołtys Pani Lidia Urban przedstawiła sprawozdanie za 2015 rok.  

          Załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad. 4 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok: 

- za  -  74 

- przeciw   -  1 

- wstrzymujących się od głosu - 3 

 

Ad. 5 

Wójt rozpoczną swoje wystąpienie od wymienienia co, poza działaniami sołectwa w ramach 

otrzymanych 15 tysięcy , zostało w Przyworach sfinansowane przez Urząd Gminy: 

- utrzymanie zieleni i porządku 

- nowe skrzynie na piasek (do zimowego utrzymania chodników) 

- słup ogłoszeniowy (ok.3tys) 

- utwardzenie ul. Seliny 

- poprawienie ul. Parkowej 

- .łatanie dziur w ulicach gminnych (ok.4 tys.) 

- opłaty za gotowość drogowców do zimowego utrzymania ulic 

- wiata przystankowa na ul. Wiejskiej i na pętli autobusowej 

 

Ponadto wójt poinformował, że : 

a) nowa firma , która kupiła opuszczone magazyny zamierza przepakowywać węgiel drzewny. W 

związku z ich inwestycja będzie wyjaśniany sposób poprowadzenia ruchu z pominięciem ul. 

Parkowej. Problemem jest poważnie uszkodzony mostek, którego remont wyniesie ok 60 tys. 

b) Dom Kultury - na remont potrzeba 1 milon 200 tysięcy zł. Urząd czeka na środki 



zewnętrzne, można dostać do 80% dofinansowania. Najpóźniej w 2017 remont ruszy ze 

środków zarządzania kryzysowego. 

Będzie min. duża kuchnia, magazyn na łóżka, krzesła itp., pokój dla rady sołeckiej, 

rozkładana scena. 

c) Gimnazjum - mieszkańcy zostali zapewnieni, że plany pozostają bez zmian, szkoła będzie 

składała się z trzech oddziałów, a do jej budynku zostanie przeniesiona filia podstawówki. Budynek 

będzie modernizowany i przystosowany do nowych potrzeb 

d) Plac zabaw - gmina chce stworzyć nowy, bezpieczny. Na wniosek wsi sprawdzono możliwość 

zakupienia gruntów. W wytypowanym miejscu (za cmentarzem tam gdzie odbywają się dożynki) 

właściciele odmówili sprzedaży gruntów. Gmina chce zapłacić rynkową cenę i jeszcze będą 

rozmawiać. Jest na gruntach gminnych na terenie gimnazjum nie wykorzystany teren ze starymi 

fundamentami. Zamiast kupować teren pieniądze te można przeznaczyć na zakup placu zabaw, 

który staną by na zrekultywowanym terenie przy gimnazjum. Plac jest bezpieczny ,ogrodzony. 

Wyjście można by zrobić na boczną drogę dojazdową Państwa Kotulów i na teren szkoły. 

e) OSP Przywory - bardzo dynamicznie rozwijająca się jednostka. Wójt podziękował strażakom za 

ogrom pracy włożony w remont remizy, oraz licznym sponsorom. Wyremontowane zostało całe 

wnętrze i elewacja. 

f) wycinka drzew - Urząd Gminy wydaje na prośbę mieszkańców pozytywne decyzje jednakże 

obliguje do robienia nowych nasadzeń. Wielu mieszkańców nie stosuje się do tych zaleceń. Będą 

przeprowadzane kontrole i zawierane z mieszkańcami porozumienia co do nasadzeń, bo drzewa są 

potrzebne. 

g) deklaracje  mieszkańców dotyczące metraży nieruchomości - urząd nie chce karać za 

nieścisłości. Wstępne kontrole wykazały dużo źle wypełnionych deklaracji. Nie zgadzają się 

metraże budynków. Ok. 40 % deklaracji jest zaniżonych. Często wynika to z nieświadomości że 

zaadaptowane budynki gospodarcze lub strychy należy zgłaszać. 

h) śmieci - kontrole wykazały dużo wadliwych deklaracji. Oszukiwanie przez mieszkańców na 

ilości zamieszkujących powoduje, że uczciwi płacą za nich. Stąd podwyżki na bieżący rok oraz z 

faktu że gmina za komplet kubłów 4 szt. dla jednego gospodarstwa (niezależnie od ilości 

mieszkańców) wynosi miesięcznie 10 zł dopiero reszta to opłata za wywóz. Gmina będzie szukać 

unikających opłat za wywóz śmieci, fałszujących deklaracje. Gmina obecnie nie dopłaca do 

gospodarki śmieciami i po kontrolach będzie obniżać opłaty. Rozważają również propozycję 

obniżenia opłat dla samotnie mieszkających emerytów. 

 

Ad. 6 Wolne wnioski i pytania: 

P.Lisek - kiedy będzie zrobione oświetlenie na ul. Zawadzkiego 

Wójt - projekt jest gotowy, w marcu spłyną pieniądze od rządu, będzie znany faktyczny budżet 

gminy i zostanie ustalony konkretny termin. 

P.Szumilas - jaka była by stawka za wywóz śmieci jeśli znajdą się unikający opłat? 

Wójt - 12 zł 

P.Szumilas - nie pali się latarnia na ul. Kwiatowej czy można wymienić na oszczędną ledową. 

Wójt - część lamp jest wymieniona na energooszczędne, Tam gdzie trzeba wymienić na nowe lub 

postawić dodatkowe są stawiane ledowe. Pozostałe są energooszczędne i nie przewiduje się 

wymiany na ledowe. 

P.Szumilas - plac zabaw- co stoi na przeszkodzie by powstał przy gimnazjum. 

Wójt - najpierw sprawdzaliśmy możliwość zakupu terenu o który wnioskowała wieś, może być 

kolo gimnazjum tylko trzeba poczynić ustalenia gdzie zrobić wyjścia 

P.Bartylla - rada sołecka rozważała ten pomysł ale gmina zaproponowała niefortunny układ działki 

oraz Pani Dyrektor Gimnazjum nie zaaprobowała pomysłu. 

Dyr.Pernal - niefortunny kształt działki przeznaczonej pod plac zabaw, klasy 1-3 podstawówki jak 

najbardziej nie powinny pozostawić w obecnym budynku, ale przede wszystkim jest potrzebna sala 

gimnastyczna. Zmienia się obecnie koncepcja oświaty. trudno powiedzieć jaki będzie układ. 

Wójt - zmiany potrwają. Odnośnie sali - nie możemy stawiać kolejnych budynków bo nie 

będziemy w stale utrzymać. Musimy wykorzystać Dom Kultury. W Tarnowie dzieci też muszą się 

ubrać idąc do hali. Nie możemy mnożyć inwestycji. Już jest problem aby pozyskać środki na Dom 

Kultury. Ja chcę zamknąć temat w swojej kadencji. 



P.Szumilas - wspomniał pan o przeniesieniu 1-3 do budynku gimnazjum, czy będzie rozbudowa 

budynku gimnazjum? 

Wójt - 1-3 zmieści się w obecnym budynku 

Dyr.Pernal - jeśli powstanie tu sala gimnastyczna to 1-3 zmieści się 

Wójt - chcemy zapewnić małym dzieciom korzystanie z placu zabaw. 

P.Lysek - była wycinka drzew i nie zostało posprzątane , a to wjazd do Przywór 

Wójt - planujemy nasadzenia, które robi straż. Jak zostaną pobocza, usuną korzenie, będzie 

rekultywacja, 

P.Mnich - co funduszem sołeckim? 

P.Bartylla - będzie o nim po zakończeniu pytań 

P.Mnich - plac zabaw mógłby być przy boisku, mogło by tam powstać też boisko do np. 

koszykówki, jest tam miejsce, jest gdzie parkować 

Wójt - boisko tartanowe i dla starszych tak. Przy placu zabaw rodzice mogą parkować na terenie 

szkoły. Dla małych dzieci będzie lepiej w centrum. Chcemy zrobić porządnie przy szkole. Dla 

młodzieży nie jesteśmy w stanie w tej chwili. Trzeba to skonsultować z GKS Piomar czy można 

tam inwestować. 

P.Mnich - Jak mieszkańcy ul. Wiejskiej za wiaduktem maja dotrzeć tutaj na plac zabaw z dziećmi? 

Jak mam bezpiecznie przejść z dziećmi przez wiadukt przy szybko jeżdżących samochodach? 

Przydało by się przejście podziemne.. 

Wójt -  temat był omawiany wielokrotnie. Gmina dostała kategoryczna odmowę innego przejścia 

niż wiaduktem. Brak tam pobocza drogi powiatowej. Wiele pism w tej sprawie poszło Z prośba o 

interwencję, a powiat nawet trawy nie kosi. Zróbmy wspólną akcję  z mediami. Jako gmina prosimy 

ale jest to bez skutku. Jestem bezsilny. Może razem musimy nacisnąć . Po każdej sesji Rady Gminy 

wysyłamy po kilka interpelacji do powiatu. 

P.Szymik - prosiliśmy min o słupki odblaskowe przy nieoświetlonych zjazdach z drogi powiatowej. 

Nawet nie zrozumieli o co chodzi. 

Wójt - na bieżąco rozmawiamy z powiatem, ale brak im pieniędzy. 

P.Kubiak - można spróbować rozmawiać z koleją o kładce dla pieszych nad torami. Temat drugi - 

ścieżka rowerowa Przywory- Katy Opolskie - fatalnie wyprofilowana, nierówna, zbyt wysokie 

krawężniki przy zjazdach -krzyżówkach z drogami podrzędnymi. Powoduje to niszczenie rowerów 

i zagrożenie dla rowerzystów. Nadmiar znaków o końcu i początku ścieżki rowerowej kompletnie 

nielogicznie postawionych. 

Wójt - ścieżka ta nie była projektowana przez gminę. Wysokie krawężniki maja ponoć zapewnić 

bezpieczeństwo i nie wjeżdżanie przez auta. Sekretarz gminy zanotuje żeby wysłać wniosek do 

wojewódzkiego zarządu dróg o poprawienie. 

P.Mnich -  jakie są plany obwodnicy Przywór, którędy ma przebiegać? 

Wójt -przedstawione były różne koncepcje Zatwierdzono studium przebiegu w lesie za boiskiem 

później na wysokości kurników, przez las. Inny pomysł przez tereny zalewowe na nasypie. Brak 

jednolitej koncepcji. Zależy mi na odciążeniu ul. Wiejskiej gdzie jest bardzo duży ruch. 

P.Szumilas - zbytnie natężenie ruchu na ul. Kwiatowej, niedostosowanie prędkości, kierowcy 

zrobili sobie z ulicy skrót. Jak spowolnić ruch? 

Wójt -spróbować porozmawiać z kierowcami, bo progów spowalniających nikt nie chce mieć przed 

domem 

P.Szumilas - może wysepkę najazdową, strefę 30/h, strefę osiedlową 

Wójt - można zrobić zmianę organizacji ruchu,   wysłać patrol ponadnormatywny 

P.Bartylla - możemy wnioskować o powstanie strefy 30/h 

P.Stachura - Na ul. Wiejskiej nie da się czasami przejść przez ulicę na pasach taki jest ruch 

Wójt - spróbujemy coś zrobić 

P.Szymik - na ul. Parkowej jest zakaz wjazdu poza mieszkańcami, a regularnie jeżdżą ciężarówki, 

była akcja z policją, ale mandaty nic nie dały ciężkie auta nadal jeżdżą. 

P.Kowol - rolnicy wysypywali kamieniem ul Polną, utwardzili, a teraz firma wożąca ziemie 

zarwała mostek w polach, pisaliśmy w tej sprawie. 

Wójt - sprawę wyjaśnimy z firmą która zarwała mostek. 

P.Kowol - było pismo w sprawie czyszczenia rowów. Zostało to źle zrobione. Woda nie odpływa. 

Wójt - właściciele gruntów powinni byli dopilnować. 



P.Kowol - niektórzy nie pozwalają wejść na swój teren 

Wójt - to jest temat starostwa powiatowego, informacje dostajecie wcześniej, 

P.Kowol - każdy właściciel ma czyścić rowy. Nie wszyscy to robią. Trzeba pisać do starostwa 

którędy ma przebiegać rów. 

Wójt - gmina napisze w imieniu rolników pismo jak się zgłoszą 

P.Pasoń - kto dał zezwolenie firmie inwestującej w dawnych magazynach bez dojazdu 

Wójt - inwestor kupił zabudowany teren od prywatnego właściciela. Gmina nie jest o takich 

transakcjach informowana. Zezwolenia wydaje starostwo powiatowe jeśli chodzi o rozbudowę. 

Miałem spotkanie z mieszkańcami Parkowej i przedstawicielem nowej firmy. Rozmawialiśmy o 

tym że ruch trzeba zakończyć bo droga niszczeje. Firma ma zatrudnić ok 20 osób. Nie jest to jedyny 

dojazd. Chcemy zapewnić mieszkańcom spokój. 

P.Pasoń, P.Silarska - tiry jeżdżą po prywatnych drogach polnych 

P.Szymik - rozpoczynają się prace polowe, bardzo proszę rolników zwolnijcie na Parkowej żeby jej 

znowu w tydzień nie zniszczyć. 

 

Ad. 7 Fundusze sołeckie 

Wójt - proszę pana Maćka Poloczka o przedstawienie funduszy 

P.Poloczek przedstawił w skrócie co to są fundusze sołeckie -   

   załącznik nr 2 do protokołu 
Wójt - Są obawy, że mieszkańcy będą chcieli zbyt często zmieniać cele co przysporzy radnym 

dodatkowej pracy. Ma to być przede wszystkim poruszenie ludzi do wspólnego działania. Wg mnie 

decyzje może podejmować Rada Sołecka. My będziemy mieć więcej pracy. Decyzja należy do 

Rady Gminy. Była propozycja by zamiast funduszy dołożyć wsiom po 5 tys. 

Padło jeszcze kilka pytań o uszczegółowienie zasad funkcjonowania funduszy, które zostały 

wyjaśnione przez P.Poloczka (wszystkie te informacje są w zał. nr 2) 

P.Bartylla - ile sołectw podjęło decyzję na tak o funduszach? 

Wójt - sołectwa które głosowały były za. Chcieliśmy poznać głos mieszkańców. 

P.Bartylla - składam formalny wniosek o głosowanie kto jest za wyodrębnieniem funduszy 

sołeckich 
Głosowanie nad wnioskiem 1/2016 do Rady Gminy o wyodrębnienie z budżetu gminy funduszy sołeckich  

(załącznik nr 3 do protokołu)                                                                                                     Uchwała  nr 1/2016 

(załącznik nr 4 do protokołu) dotycząca wniosku nr 1/2015 
za - 77 

przeciw - 0 

wstrzymanie od głosu  - 1 

 

Ad 8 

P.Bartylla podziękowała zebranym i zamknęła zebranie. 

 

 

   Aleksandra Poloczek                                        Patrycja Bartylla                                                                  
…..............................................                                                …........................................... 
                       protokolant                                                                                                                           przewodniczący zebrania     

Załączniki: 

1. sprawozdanie Sołtysa za 2015 rok 

2. informacje o Funduszach Sołeckich 

3. uchwała 1/2016 

4. wniosek 1/2016 

5. lista obecności 


